
K Ö N Y V I S M E R T E T É S 

Balanica T. et al: Bibliográfia forestiera romina 1860—1956. Bucuresti 1958. 533. 
°P- — Bibliográfia forestiera romina pentru anul 1957. Bucuresti 1958 5"'. pp. — 
Bibliográfia forestiera romina pentru anul 1958. 1960. 81 pp. 

A román erdészet közel 11 évtizedének mintegy 1100 szerző tollával megírott 
történetét mutatja be szemelvényekben az az 5867 közlemény, amelynek dokumen
tációs adatait a bukaresti Erdészeti Kutató Intézet által kiadott első Román, erdé
szeti bibliográfia foglalja össze. A 23 időszaki közleményből és a több kiadó számos 
könyvéből összegyűjtött anyag az erdészeti dokumentáció legkorszerűbb, az Erdé
szeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetsége által is elfogadott ún. oxfordi osztá
lyozási rendszer szerint van rendezve. A kötetet szerzői névsor és az oxfordi 
rendszer kivonata egészíti ki. Utóbbi segítségével bármely témakör irodalma 
azonnal megtalálható. Az osztályozás megkönnyíti az ágazatok szerinti irodalom 
megoszlásának felmérését is. Leggyakrabban az erdészeti politika és törvényhozás 
főcím alatt besorolható problémákról írtak. Ennek a témakörnek 25,8%-ot kitevő 
hányada, tehát az 1958-ig megjelent irodalom negyede a román erdészeti irodalom 
első időszakából származik. Ekkor folyt az erdészeti igazgatás szervezése, a szak
ember képzés programjának kidolgozása és az erdőgazdálkodás első szabályozása. 
Az erdőgazdasági termelés fejlődésével terebélyesedik ki a másik két nagy szak
terület, a termőhelyfeltárás és a növénytan (17,5%), valamint az erdőművelés iro
dalma (15,1%)- A legutóbbi években pedig rohamosan fejlődik az egyéb ágazatok 
irodalma is. így a két utóbbi kötetben már kétszer több a munkatudományi, fel
tárási (1956-ig 6,37%, 1958-ban 11,4%), háromszor több a faipari tárgyú (1956-ig 
11,91%, 1958-ban 33,8%) közlemény, míg a termőhelyfeltárási, hidrológiai, erdő
művelési tárgyú közlemények aránya változatlanul nagy. (1956-ig 32,6%, 1957: 
38,9% és 1958: 32,9%.) 

A z 1957 és 1958. évek „termését" összefoglaló két kötet más figyelemre méltó 
tényt is tartalmaz. 1958-ban az előző évinél 40%-kal több, összesen 600 munka 
jelent meg 25%-kal több, csaknem 440 szerző tollából. Ez nemcsak azt a készséget 
tükrözi, amelyet a román erdészeti szakemberek a népgazdaság egyre növekvő fel
adatainak megoldása érdekében kifejtenek, hanem ugyanakkor nagy távlatot ígér 
az erdészeti tudományok és a technika fejlődése terén is. 

Sajtópolitikai tekintetben még nagyobb jelentőségű, hogy ez a nagy számú köz
lemény csaknem háromszor annyi folyóiratban, könyvben stb. jelent meg. A z erdé
szet problémái tehát sokkal szélesebb körben válhattak ismertté. 1958-ban 37 idő
szaki közleményt [1957: 14 (és 7 kiadó) 1957 : 3] sajtótermékeit dolgozták fel, jóllehet 
még mindig kimaradt a napilapok és a hetilapok erdészeti tárgyú anyaga. Így is 
igen jó áttekintést kapunk azonban a román erdőgazdaságot és faipart foglalkoztató 
kérdésekről. 

Természetesen a két utóbbi kötet anyaga is az oxfordi rendszer szerint van feldol
gozva. Igen megkönnyíti azonban a könyv használatát, hogy az egyes egységek előtt 
azok címe fel van tüntetve. A publikációk címét francia nyelven is közlik. 

A szakmai és dokumentációs igényeket magas színvonalon kielégítő munka ta
nulmányozása után meg kell állapítanunk: nagy adóssó.gunk, hogy a magyar erdészet 
1934. utáni irodalmát még nem dolgoztuk fel korszerű bibliográfiában. Ezzel nem
csak magunknak, de az irántunk egyre inkább érdeklődő és a bennünket oly ke
véssé ismerő nemzetközi szakközönségnek is tartozunk. 

Megemlítem végül, hogy a román erdészeti szaksajtó nagy figyelmet szentel 
szakirodalmunk folyamatos ismertetésének. A Revista padurüorban Purcelean St. 
tollából 1960-ban 17, A z Erdő-ben megjelent tanulmány ismertetése jelent meg, nem 
ritkán több gépelt oldal terjedelemben. 
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